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Zápis z jednání místní komise RMO Pardubice VII v Trnové ze dne 20.9.2021 

Přítomni: Šimek, Tomšů, Král, Topičová, Linhartová 

Omluveni: Korel, Kučera 

  Program:   

     1/ Ověření zápisu 

    2/ Podněty a připomínky občanů 
    3/ Informace předsedy MK 
    4/ Informace z Rady MO Pardubice VII  

      5/ Návštěvy jubilantů 

    6/ Využívání dětských hřišť, údržba a doplňování herních prvků a laviček. Hodnocení 

přistavování velkoobjemového kontejneru na odpady                                                                    
      7/ Nové náměty a připomínky 

 
1/ Minulý zápis ověřila paní Linhartová bez připomínek a doplnění, dnešní zápis ověří pan Král. 

    

2/ Na jednání komise se žádný občan nedostavil. 

 

3/ Předseda informoval o vyřizování námětů místní komise z minulého zápisu: 
– K doporučení na doplnění dopravních značek a tabulkami s názvem ulice Na Vrškách 

zajistí Úřad MO VII stanovisko dopravních policistů 

– Na potřebu odstranit nerovnosti povrchu vozovky na křižovatce ulic Kosmonautů a Na 

Vrškách upozornil Úřad našeho obvodu Úřad MO II v Polabinách již v minulém roce. 

Závada je několik metrů za hranicí našeho obvodu a náš Úřad již odmítá závadu řešit. 

– Propadlý povrch uprostřed vozovky (lunkr) v ulici K Olšině je od června neopravena je 

označený dopravní značkou. Závadu má opravit Vak Pardubice. 

– Oprava výtluku na vozovce u Globusu údajně není v kompetenci Úřadu MO VII. 

– Náměty komise k úpravám stromů, keřů a rostlin zatím nebyly řešeny. 

 

4/ Lávka přes slepé rameno v Rosicích má již stavební povolení a vybraného dodavatele. Na vyšších nákladech 

se bude podílet i Magistrát Pardubice. Nový chodník podél ulice Potůčka dokončuje firma z Rosic. Podařilo se 

snížit plánované náklady na provedení prací. 
 

5/ V září nebyly uskutečněny plánované návštěvy jubilantů (jedno úmrtí a další jubilantka odmítla návštěvu z 

vážných rodinných důvodů). 
 

6/ Komise nemá připomínky k údržbě a využívání dětských hřišť. 
Velkoobjemový kontejner na odpady je pravidelně přistavován a občany využíván. 

 

7/ Doporučujeme, aby k připomínkám a námětům členů komise ze zápisů zajistil Úřad MO VII stručné 

vyjádření, nejlépe do příští schůze komise. 

 

 

 

Zapsala paní Topičová, schválil Šimek 

 

 

 

 

Příští jednání komise se uskuteční v pondělí 18. října v 18 hodin v Obecním domě v Ohrazenicích. 



 
 

 

 

  

     
   

 


